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Ældste Hugh W. Pinnock,

medlem af De Halvjerds Første Kvorum. (FOTO: TD)

Ved konferencen i

Herning kongrescen-

ter opfordrede ældste

Pinnock stavens

medlemmer til at yde

tjeneste. »Tjeneste

er kærlighed i funk-

tion,« var budskabet

fra den besøgende ge-

neralautoritet, der

tjener som førsteråd-

giver i Det Nord-

europæiske Område-

præsidentskab.

Vi må lære at tjene hin-

anden, sagde ældste

Pinnock ved stavskonferen-

cen den 11. september

1994 i Herning.

Som medlemmer kom-
mer vi ud for to slags situa-

tioner, hvor vi kan hjælpe.

1. Vi ser, at der er nogen,

der har brug for hjælp,

og vi tager initiativet.

2. Personen kommer til os

og beder om hjælp.

Problemet med personer,

der hører til i gruppe 1 , er

at de virkelig har brug for

hjælp, men af den ene eller

den anden grund ikke kan
lide at bede om det. Vi kan

se, at de er desperate, og

her må vi hjælpe.

- Det er derfor vigtigt at

vi også indstiller os på at

være i stand til at modtage

hjælp, når vi virkelig har

brug for det, forklarede æld-

ste Pinnock i sin tale. Vi er

alle på forskellige stadier i

vores liv, hvor nogle invol-

verer at modtage tjeneste,

andre at yde.

Præsident Pinnock illu-

strerede, hvordan den

hjælp, vi kan yde, mange
gange er selvfølgelig.

Fx. at rydde sneen fra en

vej eller opkørsel. Bare gør

det, opfordrede ældste Pin-

nock. Der er ingen grund til

at gøre folk flove ved at

spørge først, og så få at vi-

de, at de ikke behøver

hjælp.

- Det er meget få men-

nesker, der vil udnytte jer,

sagde ældste Pinnock.

- Mange af vores søskende i

Kirken har brug for hjælp,

men de kan ikke lide at

spørge. Hvis du spørger no-

gen, om de har brug for

hjælp og svaret er nej, men
du kan se, at du kan hjæl-

pe, så gør det bare, opfor-

drede ældste Pinnock.

- Vores bedste missions-

indsats gør vi, når vi hjæl-

per, sagde ældste Pinnock.

Det behøver vi ikke at have

en kaldelse for at gøre, vi

må simpelthen vise vore

medmennesker, hvad evan-

geliet står for, og så dele det

med dem.

Vigtigt at have enhed

Områderepræsentanten

Ingvar Olsson talte ved

konferencens morgenmøde
om enhed og vigtigheden

af, at vi som medlemmer og

menigheder står sammen og

er enige. Han læste fra Mo-
siah 18:21 hvor Herren be-

falede Almas menighed, at

der ikke skulle være splid

iblandt dem, men enighed

og kærlighed.

Ældste Olsson forklare-

de forskellen mellem ønsker

og behov, og tilføjede, at vi

ikke kan være lige i alle

ting - vi er forskellige, men
det skal ikke påvirke vores

enighed som medlemmer af

Kirken.

Ældste Olsson opfordre-

de stavens medlemmer til

alle at have gyldige tempel-

anbefalinger. Han informe-

rede forsamlingen om, at

129 medlemmer i staven,

som allerede har modtaget

deres tempelbegavelse, i

øjeblikket ikke besidder en

gyldig tempelanbefaling.

Vidnesbyrd vigtigt eje

Ved konferencens morgen-

møde talte også søster Pin-

nock.

- En af de bedste ting, vi

kan være i besiddelse af, er

et vidnesbyrd om Jesus

Kristus, sagde søster Pin-

nock. Hun sammenlignede

i sin tale en 12-årig dreng

fra deres område i England,

som da han blev undervist

af missionærerne udtrykte,

at han intet anede om en

Gud, med en 5- årig dreng i

Sverige. Den svenske

drengs mor blev kaldt ind
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på kontoret i drengens bør-

nehave og fik at vide, at

sønnen ikke længere måtte

komme i børnehaven.

Grunden, der blev givet,

var at drengen altid gik

rundt og sang primarysan'

gen »Jeg er medlem af Jesu

Kristi Kirke«.

Søster Pinnock sagde, at

det er et privilegium at få

lov at undervise børn, og

hun opfordrede medlem-

merne af staven til at invi-

tere nabobørn og klasse-

kammerater til at være

sammen med vore SDH-
børn.

- Inviter dem fordi 1 har så

meget at dele med dem,

nemlig evangeliet, sluttede

søster Pinnock.

Søster Anderson, fra

Den Danske Mission, udtal-

te at hun ikke kunne kom-
me i tanke om nogen bedre

måde at udtrykke vores tak-

nemlighed til vor himmel-

ske Fader for vore mange
velsignelser på, end ved at

holde hans befalinger.

Søster Anderson fortalte

om sin oldemor fra Skot-

land der kun var 9 år, da

hun blev interesseret i Kir-

ken. Det var forældrene

imidlertid meget imod, og

det var kun med hendes

bedstemors hjælp at hun
endelig fik lov at blive

døbt. Denne unge piges tro

(oldemoderens) førte til at

hele hendes store familie

blev medlem af Kirken,

hvilket bl.a. førte til at sø-

ster Anderson kunne vokse

op med evangeliet og i dag

tjene som missionær i Dan-

mark.

Hans Otto Ilskov, 1. råd-

giver i stavspræsidentskabet

i Århus Stav, talte om Isra-

els indsamling og de ti tab-

te stammer. Han opfordrede

stavens medlemmer til at

betale deres tiende og udfø-

re deres slægtshistoriske ar-

bejde.

- Vi kan ikke fuldkommen-

gøres uden vore døde, ud-

talte bror Ilskov. Musikken

blev smukt fremført af først

søster Diana Kristensen fra

Frederikshavn, der sang »I

heard him come« og en

trio bestående af Sofie og

Louise Vestergård fra Silke-

borg samt Susanne Jakob-

sen fra Odense, der akkom-

pagneret af Jimmy Klitgård

sang »Jeg har et vidnes-

byrd«.

o

Medlemmer af Århus Stav

benytter pausen til at spise (

nyde hinandens selskab.

(FOTO: TD)
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Mødet ledet af

stavspræsidenten

Konferencens hovedmøde,

der også blev afholdt i kon-

grescenteret i Herning, led-

tes af stavspræsident Car-

sten Larsen, der også holdt

konferencens første tale.

Præsident Larsen delte

en personlig oplevelse, han
havde haft, da hans ældste

barn for første gang skulle

ud at rejse.

- Da oplevede jeg for

første gang, hvordan det var

at stå alene tilbage, fortalte

præsident Larsen. Jeg håbe-

de sådan på, at de instrukti-

oner, vi havde givet før rej-

sen, ville være nok. Jeg

fandt mig selv liggende vå-

gen om natten, og det ene-

ste jeg kunne gøre var at

bede.

- Jeg tænkte på, at så-

dan må det også have været

for vor himmelske Fader,

sagde Carsten Larsen. Han
kan også kun håbe og tro

på, at de instruktioner, vi

engang har fået, vil minde

os om vores herkomst.

- Jeg tror ikke, at vor

himmelske Fader er rolig,

førend du og jeg er bragt

tilbage derfra hvor vi kom.

Præsident Larsen bar og-

så vidnesbyrd om vores nye

profet og vidnede for stav-

ens medlemmer, at profeten

virkelig er kaldet af Gud.

Han opfordrede alle til at

efterleve hans befalinger.

Specielt de ting som profe-

ten allerede på nuværende

tidspunkt har opfordret alle

Kirkens medlemmer til at

gøre, nemlig at fokuserer på
Kristus og sørge for at have

en gyldig tempelanbefaling.

Dåbens pagt

Præsident Steffen Vesterga-

ard, 2. rådgiver i stavspræsi-

dentskabet i Århus Stav,

talte om det privilegium,

det er at blive døbt. Han
gennemgik de løfter og pag-

ter, vi indgår med Herren,

og Herrens løfter til os.

Alma taler om en foran-

dring i hjertet, andre taler

om at blive født påny, sagde

præsident Vestergaard.

Nogle tror, at denne for-

andring automatisk følger

med dåben, mens andre

tror, at det er umuligt at op-

nå i dette liv, sagde bror

Vestergaard.

Sandheden ligger nok

midt imellem. Forandrin-

gen kommer af lydighed,

også i de små ting.

Præsident Alma Ander-

son, missionspræsident i

Den Danske Mission talte

om vigtigheden af at betale

prisen for at nå vores mål.

Han opfordrede alle til

at deltage i missioneringen

ved bl.a. at gå på »splits«

med missionærerne.

- Jeg ville ønske at 1 alle

ville blive inspirerede til at

sætte en dato, hvor 1 kunne

invitere nogle hjem til jer

og så lade missionærerne

undervise dem. Jeg ville øn-

ske, at 1 alle ville sætte det

mål, at 1 ville invitere

mindst en person hjem til

jer som I kan undervise og

døbe inden udgangen af

dette år. Det kan virkelig

lade sig gøre, sluttede missi-

onspræsidenten.

Gør jeres familier stærke

Sådan lød opfordringen fra

ældste Olsson ved dagens

hovedmøde. Hvert andet

ægteskab slutter i skilsmis-

se, og det er ikke en del af

planen.

Ældste Olsson udtrykte

sin kærlighed til forsamlin-

gen, og fortalte, at han ple-

jede at synes, at det var un-

derligt, når ledere kom til

Sverige og sagde den slags

ting. Men han forsikrede

medlemmerne ved mødet,

at han virkelig følte en

kærlighed til dem i sit hjer-

te og opfordrede alle til at

dele denne følelse.

Præsident Pinnock af-

sluttede konferencen med
at takke medlemmerne af
o

Århus Stav for alt det ar-

bejde, der bliver udført.

- Jeg er virkelig taknem-

lig for denne stav. 1 har me-

Stavspræsidentskahet i Århus Stav. I midten Præsident Carsten

Larsen, th Steffen Vestergaard og tv H. 0. 1. Nielsen.

(FOTO: TD)

get store afstande, men alli-

gevel er jeres aktivitet høje-

re end de fleste andre ste-

der.

Budskabet i ældste Pin-

nocks afsluttende bemærk-
ninger var, at vi skulle ofre

os selv for hinanden, så vi

kan hjælpe hinanden med
at få succes.

Præsident Pinnock fortalte

en historie om en mand i

Sydamerika der på gaden så

en lille dreng blive kørt ned

af en bil. Bilisten kørte bare

videre. Ambulancen kom
og kørte den næste døde

dreng på hospitalet, mens
moderen grædende stod og

så på. Manden var så venlig

at køre hende på hospitalet

i sin splinternye bil, som
han lige havde spinket og

sparret for at få råd til at

købe.

På hospitalet blev denne

kvinde spurgt om, hvordan

hun havde tænkt sig at be-

tale regningen, da hun in-

gen forsikring havde. Hun
svarede at hun intet havde

at betale med. Manden på
hospitalet vendte sig så

mod denne bror og spurgte,

hvad han ejede. Han sagde

at han ejede denne bil. Fint

sagde hospitalet og modtog

bilen som betaling.

Først meget senere, efter

at denne bror mange gange

havde besøgt den lille

dreng, gik det op for hospi-

talet at denne bror slet ikke

var drengens far. Hvorfor

gjorde du det? blev han

spurgt.

- Jeg kunne da ikke stå

og se på denne tragedie

uden at hjælpe, sagde den

bror.

- Jeg tænker så ofte på

denne bror, sagde ældste

Pinnock, men jeg ved at

han er all right. Så tænker

jeg på Kristus og hvordan

han gav alt for os. Det får

mig til at tænke på, om der

dog ikke er noget mere, vi

kan gøre for at invitere

mennesker til at komme til

hans evangelium. Kirken er

sand, og det er de ting, vi

gør for at hjælpe andre, der

giver os mulighed for at til-

bagebetale Frelseren.

RED
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Odense 2. Ward på
hed hyttetur

Hvis en varm tør

sommer skulle bru-

ges til noget ideelt,

så måtte det være en

hyttetur. Det er nøj-

agtig, hvad medlem-

merne af Odense 2.

Ward gjorde i august

måned. Stedet var

Hylkedam, som lig-

ger midt i Fyns

smukke istids

-

prægede bakker.

Fredag d. 5. august ind-

ledtes turen ved den

dejlige hytte af bror Ole

Køster. Flaget gik til tops og

luften fyldtes med dansk

sang. Udendørsfolket slog

telte op, nogle gik ture

mens andre spillede bold.

På dejlige skyggefulde ste-

der blev tæpper bredt ud og

verdenssituationen blev

drøftet.

Efter aktivt boldspil og

hedeslag nær, skulle der

kun ét krus vand til at star-

te en gigantisk vandkamp,

som de fleste dog villigt lod

sig involvere i. Det var en

mageløs forfriskende aktivi-

tet.

Aftensmaden stod Jan

og Carol Birk for. Der blev

grillet Mexicanerbøffer i

lange baner, og på et langt

bord udenfor kunne man
forsyne sig med lækkert til-

behør.

Fireside uden bål

Om aften blev der afholdt en

dejlig fireside, som dog måtte

Så er maden klar, siger Ole Køster om jan Birks grillmad.

(FOTO: KARML)

De friske skal på »Krigshike.«

(FOTO: KARML)

Verdenssituationen bliver drøftet af Thomas og en flok søstre.

(FOTO: KARML)

løbe af stabelen uden bål

p.g.a. forbud mod åben ild.

Da natten stundede til,

stillede en modig og frisk

gruppe op til krigshike i

den kulsorte skov. Dette var

en aktivitet, man næppe
slipper fra uden skrammer

og iturevet tøj.

Lørdagen blev indledt

med flaghejsning i den

smukke morgensol. Så gik

det ellers derudad med
olympiade for børn, der var

ledet af Peter Køster. Med
stor iver og med tungen lige

i munden blev balloner

sprunget med pile, sandpo-

ser kastet gennem huller,

lakridsbånd fortæret med
hænderne på ryggen, fod-

boldspil med poser på bene-

ne samt meget andet.

Samme eftermiddag blev

et større orienteringsløb sat

i gang ved bror Leo Dahl

Andersen. I hold gik man
ud i naturen for at lede ef-

ter poster, hvis emner var

bygget over H,C. Ander-

sens eventyr: Klodshans.

Der blev lavet gedebukke

og krager af naturens mate-

riale, som især børnene

med stolthed præsenterede

til vurdering.

Efter aftensmaden blev

de resterende madvarer, til

stor morskab for alle solgt

på auktion.

Turen afsluttedes af bror

Køster med danske sange og

værdig nedtagen af Danne-

brog.

Alle var nu rigere på

styrkede venskaber og dejli-

ge oplevelser.

Ida Karnil, medlem af

Odense 2. Ward.
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Søstermissionær

lærte engelsk

i en alder af 68
Søster Cathrine Petersen fra Københavns

4. Ward er netop vendt hjem fra en mission

på Slægtshistorisk bibUotek i Salt Lake City Søster Cathrine Petersen, Københavns 4.Ward. (FOTO: CP)

Det skulle slet ikke kun-

ne lade sig gøre, for-

tæller søster Petersen, for

Kirken har besluttet, at det

er alt for dyrt at hente folk

fra Europa helt til Salt Lake.

For søster Cathrine Pe-

tersen blev det umulige alli-

gevel til virkelighed.

- Det hele begyndte i

1993, da jeg blev nødt til at

flytte fra mit lejede hus, si-

ger søster Petersen.

Under et besøg til temp-

let i Stockholm var Cathri-

ne inde på genealogisk ser-

vicecenter. Der talte hun
med en søster, der selv var

på mission fra USA. Til

denne søster sagde Cathri-

ne at hun så godt kunne

tænke sig at komme til Salt

Lake på Slægtshistorisk

Bibliotek. Jamen de mang-

ler da altid folk, der kan ta-

le dansk derovre, fortalte

denne søster.

Efter en snak med stavs-

præsidenten og meget skri-

veri frem og tilbage blev sø-

ster Petersen endelig kaldet

til at være fuldtidsmissio-

nær på Slægtshistorisk Bib-

liotek i Salt Lake City.

- Endelig stod jeg med
en kaldelse fra profeten

selv, og så tog jeg afsted,

fortæller søster Petersen.

Blev hurtigt god

til engelsk

Imponeret over søster Pe-

tersens engelske i en alder

af 68 spørger »Kirkenyt«

om hun i forvejen talte en-

gelsk.

- Ikke så meget, lød

svaret, det er selvlært. Det

er man simpelthen nød

til, for alt foregår på en-

gelsk.

På Slægtshistorisk Bibli-

otek i Salt Lake arbejder

der 420 fuldtidsmissionæ-

rer, med en gennemsnitsal-

der på 68 år, som alle tjener

under en missionspræsi-

dent. Alle arbejder de da-

gen lang på biblioteket, og

alle er de kaldede af profe-

ten til at udføre dette arbej-

de.

I missionen er der man-
ge forskellige slags opgaver

at udføre, men søster Peter-

sen var så heldig at blive

tildelt jobbet på selve bibli-

oteket.

- Her kommer der ca.

3000 besøgende hver dag,

der alle skal betjenes på
den ene eller den anden

måde.

På biblioteket er der

mange forskellige afdelin-

ger. Søster Petersen arbej-

dede i den internationale
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afdeling hvor selvfølgelig

også den skandinaviske af-

deling lå.

God brug for sit danske

Da langt størstedelen af de

missionærer, der arbejder på

biblioteket kommer fra de

omkringliggende Vestameri-

kanske stater, var det meget

usædvanligt at have en søster

fra Danmark på biblioteket.

Det tog da heller ikke

søster Cathrine længe at

konstatere, at man i årevis

havde amerikaniseret dan-

ske stednavne, så man som
dansker ganske simpelt ikke

kunne genkende dem. Det

ville søster Petersen jo ger-

ne rette på, men det var

man ikke meget for efter al-

le de år, hvor man havde

gjort det på en anden måde.
- I missionen var vi delt

op i to grene, fortæller sø-

ster Petersen. Det var en

meget speciel følelse at gå i

kirke i en sådan forsamling.

Som en generalautoritet

udtrykte det, var det første

gang han havde talt til en

forsamling hvor 100% af

medlemmerne havde en

tempelanbefaling, hvor

100% betalte en ærlig tien-

de og hvor hjemmelærer og

besøgsarbejdet blev udført

næsten 100%.
- Kirkens ledere udtryk-

te altid deres ydmyghed
over det store arbejde, der

blev udført.

Med en gennemsnitsalder

på 68 kunne det heller ikke

undgås at mange under de-

res missionsophold blev

syge eller afgik ved døden.

Mens søster Petersen var i

marken, døde da også 9

missionærer.

- For mig var det en fan-

tastisk oplevelse at se. Det

var ikke unormalt for nogle

søstre at tage hjem og be-

grave deres mænd og så

komme direkte tilbage til

deres mission, fortæller sø-

ster Petersen. Deres tro var

så stor. De følte bare, at de-

res mænd var gået på den

anden side, og at de nu

fortsatte det arbejde, de

havde været i gang med at

udføre her på jorden.

Følte virkelig Herrens ånd.

- To gange om ugen havde

vi specielle møder, hvor vi

blev opløftet med ord og

musik. Da fik vi mulighed

for at være sammen med
missionspræsidentskabet og

deres koner og drage nytte

af fællesskabet med så man-

ge andre, der tjener Herren.

- Det, der har gjort aller-

rnest indtryk på mig, det er

Ånden, fortæller søster Pe-

tersen. Jeg følte Anden alle

vegne, hvor jeg gik.

Søster Cathrine Petersen

med Salt Loke templet

i baggrunden.

(FOTO: CP)

Søster Petersen

ved sin danske udstilling.

(FOTO: CP)

Om morgenen, før arbejdet

begyndte, havde mission-

ærerne mulighed for at se

gamle taler holdt af gene-

ralautoriteteme. Og det var

da også ganske specielt for

søster Petersen at være i

Salt Lake da præsident

Benson døde. Der havde

hun mulighed for at se

mange udsendelser om hans

liv og virke.

— Det gjorde meget stort

indtryk på mig. Jeg følte et

kæmpetab, men samtidig

gik det op for mig, at Kir-

kens ledere er udvalgt og

forberedt af Herren, fortæl-

ler søster Petersen.

Da profeten døde, fik al-

le Kirkens medarbejdere lov

til at se præsident Benson i

kisten.

— Det er en oplevelse jeg

aldrig glemmer, siger søster

Petersen.

Danmark er ikke en by

i Rusland

1 løbet af det år, søster Pe-

tersen arbejdede på Slægts-

historisk Bibliotek i Salt

Lake, var hun med til at

hjælpe mange mennesker

finde vigtige led i deres

slægtsforskning.

— Det var en vidunderlig

følelse at kunne hjælpe

folk med de ting, som de

ikke havde kunnet komme
videre med, siger søster Pe-

tersen.

- Vi blev inspireret af

Anden, til somme tider at

lede efter navne de mest

vanvittige steder. Det var

ikke logisk, men alligevel

var det, man søgte efter der

mange gange, fortæller sø-

ster Petersen, der synes, at

netop disse oplevelser er

svar på en velsignelse, hun
fik, da hun blev indsat som
missionær.

- Jeg fik nemlig at vide,

at jeg ville finde ting i bø-

ger og optegnelser, som jeg

aldrig havde drømt om.

Samtidig fik søster Peter-

sen mulighed for at lave en

stor udstilling om Dan-

mark, og kunne med stolt-

hed vise alle bibliotekets

gæster nøjagtig, hvor Dan-
mark lå på kortet. Det var

der mange, der ikke vidste.

- Jeg vil også gerne sige

tak til alle de søskende, der

har støttet mig med breve

og hilsner. Det har været

en utrolig stor hjælp og

støtte, siger søster Petersen.

Hvis det ikke var for dem
og mine dejlige børn, der

også har støttet mig både

moralsk og økonomisk,

kunne jeg aldrig have gen-

nemført, hvad der har væ-

ret det dejligste år i mit liv,

slutter søster Petersen.

Susanne Perkins
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Daghøjskole for

slægtsforskere

Det hele begyndte for et års tid siden ved et

vidnesbyrdsmøde i Fredericia Ward. Søster

Tove Bisgård foreslog i sit vidnesbyrd, at så

mange af wardets medlemmer som muligt

skulle sætte sig det gode fælles mål at komme
til templet samtidigt Daghøjskolens indledningsklase. (FOTO: K.A.)

Biskop Niels Klausen og

hans rådgivere fulgte

dette forslag op, og i februar

måned 1994 blev wardets

medlemmer igennem hjem-

melærerne inviteret til at

komme til Herrens hus fra

den 18. til den 22. okt.

1994.

Sammen med en skriftlig

invitation afleverede hjem-

melærerne et eksemplar af

hæftet, »Det hellige Tem'
pel,« der er skrevet af æld-

ste Boyd K. Packet.

Biskoprådet udsendte

også en foreløbig tilmel-

dingsblanket, så man kunne
få et indtryk af, hvor mange
af wardets medlemmer, der

havde taget imod invitatio-

nen.

Det viste sig at ikke min-

dre end ca. 30 af wardets

voksne medlemmer så hen
til den gode oplevelse, det

er at være sammen i temp-

let.

Biskoppen havde også i

en tale givet udtryk for, at

det ville være til større glæ-

de og velsignelse for os på

denne tempeltur, hvis vi

selv stræbte efter at få vore

egne familienavne med og

selv udførte arbejdet.

En genealogisk

udfordring

Wardets medlemmer havde

fået en opgave, og i den for-

bindelse var hjælpen lige

ved hånden, idet Århus

Stavs slægtshistoriske cen-

ter netop er placeret i Fre-

dericia Wards kirkebyg-

ning.

Alligevel var der en bar-

riere, der skulle »kravles

over«, idet en del af med-

lemmerne var »bange for«

at give sig i kast med de

moderne hjælpemidler, der

findes på centret.

Især er der mange i en

»moden alder«, der har

computerskræk og mener,

at denne moderne teknolo-

gi kun er for de »særligt

indviede.«

Søster Georgia Nielsen,

der på Det Slægtshistoriske

Center er kaldet til at være

koordinator for oplæring af

personalet, så straks, at

denne barriere skulle over-

vindes gennem undervis-

ning af wardets medlem-

mer.

Daghøjskolen bliver til

Det var et »stort brød«, sø-

ster Georgia Nielsen slog

op.

Daghøjskolen blev orga-

niseret i et samarbejde mel-

lem Hjælpeforeningen og

Slægtshistorisk Center og

med tre af centerets medar

bejdere som lærere.

Undervisningstiden blev

sat til alle onsdage i august

og september i tidsrummet

kl. 10-12. Der var sidelø-

bende tre klasser at vælge

imellem. Undervisningspro-

grammet var særdeles rig-

holdigt:

Søster Inger Madsen underviser i folketællinger. (FOTO: K.A.) En gruppe deltagere udenfor kirkebygningen. (FOTO: K.A.)
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1. Hvordan får jeg

begyndt?

Den spæde begyndelse.

Udfyldelse af skemaer.

Hvad kan jeg bruge cen-

tret til?

Hvordan finder jeg det,

jeg skal bruge?

Hvordan holder jeg or-

den på det, jeg har?

2. Centrets hjælpemidler

og muligheder

Centrets computer -

til rådighed for alle.

Centrets katalog -

hvordan får jeg det, jeg

har brug for?

Hvad er PAF?

IGl er et index over

tempelordinanser der er

udført.

Ancestral File - familie-

arkivet.

3. Brug af arkivalier

Danmarks geografiske

opdeling.

Navneskik i Danmark.

Skik og brug fra vugge til

grav.

Søster Kirsten Hylander

underviser ved computeren.

(FOTO: K.A.)

Kalenderens fest- og hel-

ligdage.

Kirkebøger som oplys-

ningskilde.

Folketællingslister som
oplysningskilde.

4. Tydning af gammel
håndskrift

Gotisk skrift for begyn-

dere.

Gotisk skrift for videre-

komne.

5. Kirkens »Hvem forsker

hvad«?

Gennemførelse og

resultater

På forhånd ville skeptikere

sige, at der ikke var mange,

der havde tid til at møde op

i kirkebygningen på en ons-

dag formiddag.

Sådanne skeptikeres vur-

dering blev heldigvis gjort

til skamme.

Den første måned var

der et besøg på ca. 10 pr.

gang med en stigende ten-

dens, og den første dag i

september var der frem-

mødt 15.

Det lyder måske ikke

vældigt imponerende for en

»daghøjskole«, men resulta-

terne begyndte hurtigt at

vise sig på helt konkrete

måder.

Nogle medlemmer, som
aldrig var kommet i gang

med deres genealogiske

forskning, kom i besiddelse

af Elias' ånd og blev meget

begejstrede.

Andre medlemmer var

kommet i gang, men de

havde haft svært ved at

holde styr på deres data og

få navne sendt til templet.

Nu fik de selvtilliden

igen ved at taste deres fami-

lier ind på PAF og derefter

lære at gøre en diskette klar

til at sende til templet.

Det har været en god

oplevelse at se, hvordan

dette kunne komme op at

stå i Kirkens eget regi, i et

samarbejde mellem to orga-

nisationer og med anven-

delse af Kirkens egne gode

ressourcer.

Kirkens medlemmer be-

høver ikke altid at ty til of-

fentlige aftenskoler for at få

færdigheder indenfor gene-

alogisk forskning.

Knud B. Andersen, med-

lem af Fredericia Ward, Ar-

hus Stav.

Søster Georgia Nielsen

underviser i gotisk skrift.

(FOTO: K.A.)
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Lad kaldet være din

missions fokus

For første gang

i Kirkens historie

taler Kirkens profet

direkte til alle fuld-

tidsmissionærer via

satellit

Tusinder af fuldtidsmis-

sionærer i marken kun-

ne den 13. september 1994

hører profetens råd og vej-

ledning talt direkte til dem.

1 en tale der var bereg-

net på alle Kirkens missio-

nærer talte præsident Hun-
ter til missionærerne på
MTC i Provo, Utah.

Profetens tale blev bragt

direkte via Kirkens satelit-

system til alle missionærer i

USA, Canada og andre ste-

der i verden med satelitfor-

bindelse. Mødet blev opta-

get på videobånd til distri-

bution til missioner i hele

verden.

Præsident Hunters tale

kom som afslutning på et

træningsmøde hvor æld-

steme David B. Haight,

Neal A. Maxwell og M.
Russell Ballard fra De Tolvs

Råd havde instrueret i

grundlæggende missione-

ringsprincipper og vigtighe-

den af enhed og samarbejde

mellem fuldtidsmissionæ-

rerne og de lokale præste-

dømmeledere.

Forsamlingen brød

ud i sang

Da præsident Howard W.

Hunter kom ind i salen

med alle missionærerene,

begyndte de spontant at

synge »Hav tak for profeten

du sendte,« og han reagere-

de med et kæmpe smil.

- Vid, at I altid er i vore

tanker og bønner, sagde

profeten til alle Kirkens

fuldtidsmissionærer.

Under sin tale kompli-

menterede profeten missi-

onærerne for deres høje

standard m.h.t. påklædning

og personlig pleje.

- Denne standard holder

1 some repræsentanter for

Herren. Jeg håber at I er

klar over vigtigheden af

denne standard, ikke kun
mens I tjener som fuldtids-

missionærer, men også re-

sten af jeres liv, sagde profe-

ten i sin tale.

Howard W. Hunter

på podiet i MTC i Provo.

(FOTO; CN)

- Alt for ofte ser vi hjem-

vendte missionærer, der

glemmer denne høje stan-

dard, som de engang holdt,

når det drejer sig om disse

ting.

Profeten sagde, at Kir-

kens generalautoriteter be-

vidst stræber efter at være

et eksempel, som Kirkens

medlemmer kan følge, når

det drejer sig om påklæd-

ning og personlig pleje.

Gode ledere er

gode følgere

Vigtigheden af at følge mis-

sionærreglerne og at være i

harmoni med sin kammerat

lagde profeten også vægt
o

pa.

- 1 vil lære, at for at bli-

ve en god leder, må man
først lære at være en god

menig. 1 vil aldrig lære le-

derskabsfærdigheder før 1

har lært at følge dem, sagde

præsident Hunter.

— Som missionær tror I,

at 1 ved meget mere end je-

res seniorkammerat, men
han/hun er jeres senior-

kammerat, og 1 skal følge

dem så længe, de er retfær-

dige. Det er en af de bedste

ting, I kan lære i livet:

At lære at følge jeres lede-

re, og specielt jeres missi-

onspræsident, rådede pro-

feten.

Profeten kører bort fra MTC,
mens missionærer synger

»Hav tak for profeten du

sendte.« (FOTOiCN)

Profeten kom også med en

advarsel til verdens missio-

nærer: Man kan ikke tage

del i verdslige ting og sam-

tidig udføre sit ansvar som
Herrens repræsentant. De
to ting hænger ikke sam-

men.

Jeres opgave er blevet

klart defineret for jer. Fra

den dag I blev indsat som
missionærer, blev det jer

pålagt ikke at være af ver-

den. Dette betyder, at I på

det tidspunkt blev forflyttet

fra verden, og så længe je-

res mission varer, skal op-

holde jer i et åndeligt miljø.

- Hvis du nu befinder

dig i dette miljø, ja så er du

godt på vej, forklarede pro-

feten.

Præsident Howard W.
Hunter sluttede sin tale

med at sige:

- Jeg bærer mit oprigtige

vidnesbyrd, mine elskede

brødre og søstre, at vor

himmelske Fader lever.

Hans søn, Jesus Kristus er

vores frelser og forløser, og

leder denne Kirke. Vi er

hans ydmyge tjenere. Han
taler til sine profeter i dag,

som han har gjort det i for-

dums tid.

RED.
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NYE OMRADE-
PRÆSIDENT-
SKABER
BEKENDTGJORT

Det Første Præsidentskab

har bekendtgjort ændrin-

ger i områdepræsidentskaber-

nes sammensætning. Disse nye

opgaver trådte i kraft 15. au-

gust i år. Alle medlemmer af

områdepræsidentskaberne er

medlemmer af De Halvfjerds.

2. Nordamerika Central

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

4. Nordamerika Sydøst

FØRSTE-
RÅDGIVER

STEPHEN D.

NADAULD

PRÆSIDENT

RULON G.

CRAVEN

ANDEN-
RÅDGIVER

7. Utah Nord

FØRSTE-
RÅDGIVER

JOHN E.

FOWLER

PRÆSIDENT

ALEXANDER B.

MORRISON

ANDEN-
RÅDGIVER

1 0. Mexico Syd

GARY J. LINO ALVAREZ

COLEMAN

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT

D. TODD
CHRISTOFFERSON

ANDEN-
RÅDGIVER

1 . Nordamerika Nordvest

TED E. LEGRAND f

BREWERTON CURTIS

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

3. Nordamerika Nordøst

VAUGHN J. CREE-L W. DON LADD
FEATHERSTONE KOFFORD

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

5. Nordamerika Sydvesti
GENE R.

COOK

FØRSTE-
RÅDGIVER

W. MACK
LAWRENCE

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

8. Utah Syd

fiii

FØRSTE-
RÅDGIVER

EARL C.

TINGEY

PRÆSIDENT

RONALD E.

POELMAN

ANDEN-
RÅDGIVER

1 1 . Centralamerika

FØRSTE-
RÅDGIVER

CARLOS H.

AMADO

PRÆSIDENT

JOSEPH C.

MUREN

ANDEN-
RÅDGIVER

®

HENRY B.

EYRING

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

9. Mexico Nord

JORGE A. ANGEL ABREA JOHN M.

ROJAS MADSEN

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

12. Sydamerika Nord

JULIO E. JAY E. JENSEN EDUARDO
DÅVILA AYALA

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER



®

14. Sydamerika Syd

LYNN A. CLAUDIO R.

MICKELSEN COSTA

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

18. Afrika

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

1 9. Asien Nord

j mm/R iåi^F '-^Mmm M
IN SANG HAN DAVID E. SAM K.

SORENSEN SHIMABUKURO

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

20. Asien

FØRSTE-
RÅDGIVER

JOHN K.

CARMACK

PRÆSIDENT

JOHN H.

GROBERG

ANDEN-
RÅDGIVER

ROBERT K. DENNIS B. DIETER F.

DELLENBACH NEUENSCHWANDER UCHTDORF

FØRSTE- PRÆSIDENT
RÅDGIVER

ANDEN-
RÅDGIVER

21. Filippinerne/Mikronesien

AUGUSTO A.

LIM

FØRSTE-
RÅDGIVER

BEN B. BANKS C. MAX
CALDWELL

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

15. Nordeuropa

HUGH W.

PINNOCK

FØRSTE- PRÆSIDENT
RÅDGIVER

GRAHAM W.

DOXEY

ANDEN-
RÅDGIVER

1 7. Sydeuropa

FØRSTE-
RÅDGIVER

DEAN L.

LARSEN

PRÆSIDENT

NEIL L.

ANDERSEN

ANDEN-
RÅDGIVER

22. Stillehavet

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT

DURREL A.

WOOLSEY

ANDEN-
RÅDGIVER



En sangfugl fra

Frederikshavn

Skal du have lavet dine regnskaber? Har du

lyst til en tur med fart på i det fri, eller vil du

hellere nyde en sang smukkere end politiet

tillader, så kom med til Frederikshavn og mød
Diana Kristensen. Tro det eller ej, men hun
kan hjælpe dig med alle disse ting og sikkert

også meget andet

Ved stavskonferencen i

Herning den 1 1 . sep-

tember kunne medlemmer-
o

ne af Århus Stav med glæ-

de nyde det musikalske ind-

slag til konferencens første

møde.

Diana sang den kendte

sang »1 heard him come«,

så der ikke var et øje tørt.

Børn som voksne sad fuld-

stændigt betaget, alt imens

Dianas smukke stemme to-

nede frem på det store an-

læg i Herning kongresscen-

ter.

Det er nu ikke helt soven-

de, at Diana er kommet til

sin stemme, selv om hun nu

nok har været heldig at

være født med en vis porti-

on talent.

Siden Diana var helt lil-

le, har hun sunget, hvor

hun kunne. Kirken har helt

klart været et godt forum

for at udvikle sangtalentet.

Efter 1 år i gymnasiet

rejste Diana til staten Virgi-

nia i USA, hvor hun gik på

en speciel skole for kunst-

nere. Det var da også under

dette studieophold, at Dia-

nas stemme virkelig blev

udviklet.

Mens Diana boede i

USA fik hun lyst til at lære

at dykke. Uheldigvis var

det en meget kostbar hob-

by. Heldigvis fik hun den

geniale idé at tilbyde

sportsforretningen sig selv

som model mod betaling i

dykkertimer. Den var de

med på. Så udover stemme-

træning, engelskfærdighe-

der og hyggeligt samvær
med amerikanerne, fik Dia-

na sig også et godt kig på li-

vet under havets overflade.

Dykning er bare én i en
række af aktiviteter, som
Diana har involveret sig i.

Alle er de spændende og

har fart over feltet.

Det skal da heller ikke

forundre nogen, når de ser

Diana komme kørende til

Kirken på sin motorcykel,

der både er stor, hurtig og

larmende. En tilfældig for-

bipasserende ville ikke have

Diana Kristensen,

Frederikshavn Gren,

ankommer ofte til Kirken på
sin motorcykel.

NOVEMBER 1994

12



nogen anelse om hvilken

flot og yndig pige, der be-

fandt sig under alle de man-
ge lag tøj og hjelm.

- Jeg synes, at det viser

folk, at man godt kan være

religiøs samtidig med, at

man er med på noderne,

fortæller Diana.

På spørgsmålet om hvad
hendes forældre sagde til

det med motorcyklen, for-

talte Diana, at hendes far

syntes at det »bare var helt

fedt«.

Diana, der i øjeblikket er

kanin ved konservatoriet i
o

Ålborg, forbereder sig på at

klare optagelsesprøven til

musikkonservatoriet til næ-

ste forår. Prøven er utrolig

krævende og nødvendiggør

mange timers forberedelse.

- Det er min store drøm
at komme ind på konserva-

toriet, men jeg vil også me-

get gerne afsled på mission,

fortæller Diana, der både

har gået til seminar og in-

stitut.

- Skole og uddannelse er

utrolig vigtigt for mig, siger

Diana, der mener at det er

den bedste forberedelse på

at blive mor.

I år underviser Diana og-

så på aftenskolen, hvor hun
dirigerer et blandet kor. På

denne måde tjener hun
penge til sin uddannelse, og

får også god træning, der

vil hjælpe senere i uddan-

nelsesforløbet.

1 dagtimerne er Diana i

lære som revisorelev.

- Mine forældre synes, at

det var en god idé, at jeg fik

en uddannelse, som jeg

kunne falde tilbage på, hvis

jeg skulle få brug for det, og

det var jeg faktisk enig med
dem i. Det giver mig jo også

nogle fremtidige indtje-

ningsmuligheder, der kan
forenes med, at jeg tager

mig af min familie, fortæl-

ler Diana der er næstældst

af en børneflok på 5.

Susanne Perkins

Liahona: en R\F-bruger

forening

Er du slægtsforsker

og giver computeren

dig problemer? Ja,

så er der nu hjælp

at hente i bruger^

foreningen Liahona

Intentionerne med at

lave denne PAF-bruger-

forening er, at skabe et fo-

rum for udveksling af ideer

og erfaring med PAF og de

mange forskellige Public

Domain, Freeware og share-

ware programmer, der er la-

vet omkring PAF.

Kontingentet er sat til kr

80,- pr år. Inkluderet i kon-

tingentet er bladet Liahona,

som vil gennemgå forskelli-

ge programmer og beskrive

dem og hvad de kan. Bladet

vil desuden beskrive hvil-

ken hjælp man kan få, samt

give gode råd om hvad man
skal passe på med.

Foreningens mål er, at

de, der har brug for det, kan

få alle de erfaringer, som
foreningens medlemmer har

samlet og at alle medlem-

mer kan have glæde af gen-

sidigt at hjælpe hinanden.

Artikler og medlemmer
velkomne

Foreningen er åben for alle

interesserede brugere eller

ikke-brugere af PAF. Artik-

ler eller spørgsmål kan ind-

sendes til redaktionen, som
afgør hvilke artikler, der

skal bringes i foreningens

blad. Medlemmer af for-

eningens bestyrelse er: N.O.

Andersen, Odense, Jørn

Holm Bendtsen, Galten, og

Ole Holm Bendtsen, Al-

lingåbro.

Interesserede kan ringe

på 66 11 1 7 00 for yderlige-

re oplysninger.

Slæetshistoriske Centre

1 Ålborg, Århus, Fredericia,

Odense, København, Sla-

gelse og på Bornholm er der

oprettet slægtshistoriske

centre, hvor man kan kom-

me og søge efter sin slægt. 1

de forskellige landsarkiver

kan man se materiale, der

hører ind under landsarki-

vemes forskellige områder.

Men i disse slægtshistoriske

centre kan man foretage

slægtssøgning i hele verden.

Centrene har oplysnin-

ger, der er let tilgængelige

og velorganiserede, og som

kan få et slægtsforskers pen

til at gløde, øjnene til at lø-

be i vand, hjertet til at ban-

ke og måske endda fylde en

hel diskette med oplysnin-

ger.

Centrene er åbne for al-

le, så hvad med at kigge in-

denfor og besøge centret,

der ligger nærmest dig?

RED.
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Datalogistuderende fandt Kirken

gennem computeren

Rune Borgen, 24,

mødte Kirken på en

helt speciel måde.

Læs her hvordan en

helt tilfældig kontakt

på et computernet'

værk ledte Rune til

medlemskab af

Kirken og også sin

kommende kone

Det hele begyndte en

ganske almindelig

torsdag aften inde på Kø-

benhavns Universitet, for-

tæller Rune, der i to år har

været fuldtidsstuderende på
datalogistudiet. På universi-

tetet abonnerer vi på en

computerservice, der hed-

der Internet, et netværk,

hvor vi kan tale med folk

fra hele verden.

- Det er ikke usædvan-

ligt for mig at spille skak

med folk fra både Kina, Ja-

pan eller USA for den sags

skyld, fortæller Rune.

Denne omtalte torsdag

aften optog Rune kontak-

ten med en ukendt person i

staten Utah, der kommuni-
kerede under kodenavnet

»MYSTIC«.
Denne »samtale« varede

i over tre timer, hvilket er

ret usædvanligt. Samtalen

drejede sig om alt lige fra

vejret til religion. Det med
religionen fascinerede Rune
en del, da han som bifag

netop studerer religion.

Fik Mormons Bog
på dansk

I slutningen af den tre ti-

mer lange samtale blev det

Rune Borgen, 24, nydøbt

medlem af Københavns

4. Ward. (FOTO: SP)

aftalt, at man skulle fort-

sætte igen den næste aften.

Så det var med stor bekla-

gelse at Rune fredag aften

måtte skuffe sine venner,

der ville have ham med sig

i byen. Han ville sandelig

meget hellere ind på uni-

versitetet og sludre videre

med sin nye veninde fra

USA.
- Fredag snakkede vi så

videre, fortæller Rune, også

om Kirken.

På nuværende tidspunkt

var jeg blevet ret så nysger-

rig, så jeg skyndte mig hen

på biblioteket og fik der fat

på alt, hvad jeg kunne, om
Mormonkirken.

Efter et par uger spurgte

Melissa, som var pigens rig-

tige navn, om det ville væ-

re i orden, hvis hun sendte

Rune en Mormons Bog.

Ja, endelig, var svaret

uden tøven.

- Da bogen så ankom,

var den på dansk og det im-

ponerede mig meget, siger

Rune, der straks gik i gang

med at læse bogen fra ende

til anden.

- I starten var det ren

information, men efterhån-

den blev jeg grebet af bo-

gen og dens historie. Da jeg

kom til det sted i Alma 32,

hvor han taler om tro, var

jeg meget nysgerrig. Jeg sy-

nes, at det fortalte mig,

hvordan jeg fik opbygget en

tro. Jeg ville meget gerne

tro på det, der stod, fortæl-

ler Rune, men jeg vidste ik-

ke rigtig hvordan. Men, jeg

synes på en eller anden må-
de, at det var rigtigt.

Alt imens Rune læste

Mormons Bog kommunike-
rede han frem og tilbage

med Melissa, eller med
hendes far, hvis hans

spørgsmål blev for pebrede.

Så på den måde fik jeg svar

på mange af mine spørgs-

mål, fortæller Rune.
- De fortalte mig bl.a. at

jeg skulle prøve at bede om
det, jeg havde læst, men
det var jeg ikke meget for,

siger Rune. Jeg betragtede

mig selv som værende ate-

ist, og også sådan lidt ge-

nert. Jeg var ikke meget for

at tabe ansigt. Jeg blev dog

enig med mig selv om, at

jeg hellere måtte prøve. Det
var jo kun mig selv, der vil-

le vide noget om mit forsøg.

Hvis det ikke virkede, så

var der jo ingen, der behø-

vede at vide noget om det.

- Endelig en aften fik

jeg taget mig samme, for-

tæller Rune, men intet ske-

te. Jeg blev faktisk ved i en

uges tid, men jeg følte

hverken det ene eller det

andet.

I mellemtiden fortsatte

Rune med at læse Mor-

mons Bog og nåede da også

helt frem til Moroni.

Så barnedåb i fjernsynet

Det var i Moroni kapitel 8

at Rune virkelig fandt no-

get, der slog ham. Der stod,

at det ikke var nødvendigt

at døbe små børn, og det

følte han virkeligt var rig-

tigt.

- Det var, da jeg lige

havde læst det om de små
børns uskyldighed, at jeg

igen begyndte at bede til

Gud, fortæller Rune. Men
igen fik jeg ikke noget

svar.

Rune fortæller, at han

næste morgen stod op og

tændte for fjernsynet. Der

var tilfældigvis søndagsgud-

tjeneste på den kanal, han
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tændte for. I gudstjenesten

var man ved at foretage en

barnedåb.

- Med det samme følte

jeg bare, at det var helt for-

kert, siger Rune. Der følte

jeg for første gang Helligån-

den. Det var mit vidnes-

byrd, som jeg sådan havde

søgt om at få. Det var sådan

en stærk oplevelse, jeg blev

virkelig forskrækket. De fø-

lelser jeg havde, skræmte

mig virkelig.

Samtidig med at Runes

vidnesbyrd var ved at ud-

vikle sig, blev forholdet til

Melissa også mere intenst,

og det blev besluttet at Ru-

ne skulle en tur til Salt

Lake for at møde Melissa,

som han i øvrigt var fast

besluttet på skulle være

hans kommende kone.

Mødte missionær i flyet

Rune havde besluttet at

han ville opsøge mission-

ærerne, før han tog afsted

til USA, men det blev ikke

rigtig til noget.

— Da jeg så sad i flyet og

havde gjort mig det behage-

ligt tog jeg Mormons Bog

frem, fortæller Rune. Over-

for mig, sad der en ung vel-

klædt pige, og hun blev ved

med at kigge på mig, ja må-

ske ligefrem stirrede hun.

Det viste sig at være Sø-

ster Heather Novakovich

som var på vej hjem fra sin

mission.

Efterhånden som Rune
fortalte søster Novakovich

sin historie, blev hun mere

og mere begejstret. Hun fik

Runes adresse, og lovede

straks at skrive til missions-

kontoret og sørge for, at

Rune kunne få besøg af et

par missionærer, ligeså snart

han vendte hjem fra sin rej-

se.

Kærlighed ved første

»beep«

Missionærernes besøg og

Danmark fik Rune imidler-

tid ikke meget tid til at tæn-

ke på de næste 14 dage. Der

gik ikke lang tid før, at det

»computerforhold« Rune og

Melissa havde udviklet over

netværket, blomstrede og

blev til virkelighed.

Rune og Melissa blev

forlovet, og det varede ikke

længe før Rune en smule

tøvende indvilligede i at ta-

le med missionærerne.

- Min beslutning om at

tale med missionærerne var

helt uafhængig af mit frieri

til Melissa, fortæller Rune,

der i mange måneder havde

forberedt sig til at modtage

evangeliet gennem sit stu-

dium af Mormons Bog og

sine mange spørgsmål til

Melissa og hendes far. Det

tog derfor heller ikke man-

ge dage at få alle missio-

nærlektieme, og kort før

hjemrejsen til Danmark var

Rune klar til at stå i dåbens

vande i Salt Lake City,

Utah. Det var Melissas far,

der døbte Rune.

Missionærerne kom
som planlagt

Rune havde dårligt fået fo-

den inden for døren i sin

lejlighed i København, før

to dejlige unge missionærer

stod ved døren.

Det ville nok ikke være

helt forkert at sige at disse

to unge mænd havde set

frem til at kunne besøge

denne gyldne unge poten-

tielle undersøger.

Rune måtte med bekla-

gelse meddele dem, at han

allerede var blevet medlem
af Kirken, og meget gerne

ville med i kirke på søndag.

- Skuffelsen lyste ud af

øjnene på dem, fortæller

Rune, der dog var glad for

at have mødt nogle med-

lemmer af Kirken, før han

for første gang skulle i Kir-

ke i Danmark.
- Jeg var meget nervøs,

før jeg skulle hen i Kirken

den første søndag, men ef-

terhånden som jeg fik talt

med biskoppen gik det lidt

bedre, fortæller Rune. Det

varede imidlertid kun lige

til Rune blev bedt om at

rejse sig op til nadvermø-

Rune deltager i Institut hver

onsdag i kirken på Priorvej.

(FOTO: SP)

det. Der sad så alle de man-

ge mennesker og stirrede på

mig.

- Men min velkomst var

overvældende fortæller Ru-

ne. Folk kom farende hen
for at hilse på mig, og jeg

måtte da også mange gange

fortælle min historie.

På spørgsmålet, om med-

lemskab af Kirken har for-

andret Runes liv, svarede

han, at han til daglig er det

samme menneske, han var

før, han blev medlem af

Kirken.

- Men jeg har da opda-

get, at jeg lige pludselig er

begyndt at tænke på en

helt anden måde. Kirken

tager jo også en masse tid,

så det har også forandret

min hverdag.

Det varede ikke længe

før Rune var involveret i

både UV-gruppen i 4- Ward
samt institut hver onsdag.

- Både min familie og mine

venner har været meget

forstående over for mit valg

om at blive medlem af Kir-

ken. De accepterer det jeg

er, og det betyder altså også

nu, at jeg går i Kirke, slutter

Rune.

»KIRKENYT« ønsker at

byde Rune velkommen i

Kirken og ønsker ham alt

held og lykke fremover.

Susanne Perkins

Tallet for dåb af

nyomvendte

Ide sidste 5 år er der døbt

1,526,881 nyomvendte

mennesker ind i Kirken.

Nyomvendte dåbs spæn-

der fra 274,477 døbte i

1992 til 330,877 dåb i

1990. Disse tal er uafhængi-

ge af dåbstallene for børn

der står opførte i Kirkens

optegnelser. Disse tal har

stået nogenlunde stille i

mange år - og bevæger sig

mellem 69,000 og 78,000

om året.

Ensign
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Nye undervisningsmaterialer

til den verdensomspændende kirke

Nyt undervisniingsmate'

riale samt instruktio-

ner hertil er nu til rådighed

for familier og Kirkens en-

heder overalt i verden. Un-
dervisningsplanen, som be-

står af tre faser, er enkel og

fleksibel for at imødekom-
me medlemmer under alle

økonomiske, uddannelses-

mæssige og kulturelle for-

hold.

Kirken udgiver undervis-

ningsmateriale for at hjæl-

pe medlemmerne med at

lære og efterleve Jesu Kristi

evangelium. Skrifterne og

de levende profeters ord er

grundlaget for undervis-

ningsplanen.

Disse instruktioner be-

skriver de udgivne under-

visningsmaterialer, der er

tilgængelige for medlem-

merne (1) i hjemmet og (2)

i Kirkens enheder. De in-

troducerer samtidig nogle

nye studiekurser og under-

visningsplaner. Instruktio-

ner vedrørende bestilling af

disse materialer vil blive til-

sendt enhederne fra Nor-

disk Distributions Center.

Disse materialer kan sup-

pleres med Stjernen.

Hjemmet er centrum for

evangelisk lærdom og efter-

levelse deraf. Alle medlem-

mer opmuntres til at have

skrifterne og de levende

profeters ord i deres hjem.

Derudover vil følgende ma-

teriale hjælpe medlemmer
med at lære og efterleve

evangeliet i deres hjem:

- Håndbog i evangeliske

principper (31110)
- Stjernen

- Vejledning for familier

(31180)

- Evangelisk Kunst (34730)
- Historier fra skriften (Det

Gamle Testamente,

[31118], Det Nye Testa-

mente [31119], Mor-

mons Bog [31117], Lære

& Pagter [31122])

- Til gavn og styrke for de

unge (34285)
- Salmer og sange (34832)
- Familieaften — Idé- og

håndbog O1106)
- Sandheden gengivet

(33411)

- En forældrevejledning

(31125)

De nye undervisningsmate-

rialer er baseret på hver en-

heds behov samt tilgænge-

lige materialer på det en-

kelte sprog:

Fase 1 anvendes, hvor

Kirken for nyligt er blevet

introduceret. Materialer til

fase 1 består af Håndbog i

evangeliske principper, Profe-

ten Joseph Smiths vidnesbyrd,

skrifterne og budskaber fra

Det Første Præsidentskab.

Disse materialer bliver gjort

tilgængelige, når de er

oversat.

I denne fase mødes børn

under 1 2 år samlet for at få

undervisning i evangeliet af

voksne. Unge og voksne

mødes sammen i Søndags-

skolen. Præstedømmet og

kvinderne deles derefter for

bl.a. at behandle præste-

dømmets anliggender, drøf-

te deres pligter og planlæg-

ge aktiviteter, hvor de bl.a.

kan yde tjeneste. Alle klas-

ser benytter de til rådighed

værende materialer.

Fase 2 anvendes, hvor

Kirken stadig er ny i et om-
råde, eller hvor man netop

er begyndt at oversætte ma-

terialer til et nyt sprog. I fa-

se 2 er enhederne store nok
til at dele medlemmerne i

flere klasser til undervis-

ning i evangeliet. Fase 2

kan også anvendes i områ-

der, hvor Kirken er etable-

ret, hvis det dækker de lo-

kale behov bedre. I denne

fase undervises alle børn i

alderen 3-11 år fra samme
kursushæfte. Man bør op-

dele børnene i en eller flere

klasser efter alder, afhængig

af børnenes antal, den tilrå-

dighedværende plads samt

lærere. Medlemmer fra 12

år og opefter studerer skrif-

terne ved brug af Håndbog i

evangeliske principper eller

Seniorklassens kursushæfte.

Disse medlemmer kan for-

deles i klasser efter de loka-

le behov og forhold.

Præstedømmets kvo-

rummer bliver undervist ud

fra samme kursushæfte. De
kan mødes sammen eller

hver for sig afhængig af an-

tal medlemmer og klasse-

værelser, men hvor kursus-

hæftet Det Aronske Præste-

dømme I er til rådighed,

kan de unge mænd også

undervises ud fra dette

hæfte. Unge Piger og

Hjælpeforeningen bliver

undervist ud fra samme ma-
teriale. De kan mødes sam-

men eller hver for sig. Når
kursushæftet Unge Piger 1

udkommer, kan lederne og-

så undervise de unge piger

ud fra dette hæfte.

Fase 3 anvendes i områ-

der, hvor Kirken er fast

etableret. Børn i børneha-

veklassen (18 måneder - 3-

år) undervises ud fra Prima-

ry 1 . Ideelt set bør de 3-åri-

ge mødes i en separat klas-

se.

Børn fra 4-7 år bliver

undervist ud fra Primary 2
,

3. Børn fra 8-11 år bliver

undervist ud fra Primary 4,

5, 6, 7. Diakoner, lærere og

præster undervises ud fra

Aronske Præstedømme 1,2,

3 efter en tre-årig cyklus.

Alle unge piger undervises

fra Unge Piger 1 , 2, og 3.

Det Melkisedekske Præste-

dømme og Hjælpeforenin-

gen bør have fire kursus-

NOVEMBER 1994

16



hæfter. Disse lektier bør be-

nyttes ud fra en regelmæs-

sig årlig basis.

Unge på 12 og 13 år bør

i Søndagsskolen undervise

ud fra Kirkens præsidenter og

ud fra Forberedelse til ophø-

jelse. Unge på 14 og derover

følger enten en klasse med
Håndbog i evangeliske prin-

cipper eller Seniorklassens

lektiehæfte som udgangs-

punkt for deres studium af

skifterne.

Kirkens undervisningsår

begynder globalt den 1. ja-

nuar.

Et tilpasset undervis-

ningsprogram er blevet

iværksat i alle Kirkens in-

ternationale områder og i

de ikke-engelsktalende en-

heder i USA og Canada i

1993. Og med denne be-

kendtgørelse vil alle enhe-

der i Kirken følge samme
modificerede undervis-

ningsplan med udgangs-

punkt i de samme materia-

ler i begyndelsen af 1995.

»Vi ser frem til en større ef-

fektivitet og inspiration i

undervisningen af alle med-

lemmer over hele verden i

Jesu Kristi evangelium, »

sagde Det Første Præsident-

skab i et brev til lederne,

hvor de bekendtgjorde den

nye undervisningsplan.

JMLN

Tusinder besøger templet

i Orlando, Florida

Besøgende ved templet i Florida, USA. (FOTOiCN)

I september måned,

mens de sidste forbe^

redeiser til selve ind'

vielsen af Kirkens

46. tempel finder

sted, besøger tusind^

vis af gæster templet

i Orlando i Florida

Både politiske, religiøse

og mediernes ledere er

mellem de tusinder af besø-

gende der har været igen-

nem Kirkens nyeste tempel

i september måned.
- Det åbne hus i templet

er blevet yderst velbesøgt af

det lokale samfund, sagde

Alvie R. Evans, som er se-

niorvicepræsident for tem-

pelkomiteen.

Ældste Evans fortalte, at

den nye seværdighed i lo-

kalsamfundet allerede er

blevet så vel accepteret af

borgerne, at lokale presse-

folk er begyndt at kalde ste-

det, hvor templet ligger, for

»TemplehiU.«

Begivenhederne begynd-

te da ældste Ballard, med-

lem af De Tolvs Råd per-

sonligt ledede en presse-

konference og selv tog hele

pressestaben på en rundtur i

templet.

Senere på dagen kom le-

dere fra kommuner og sko-

ler, og den første aften kom
over 1500 lokale beboer,

der bor indenfor en radius

på et par km, og så templet.

Alle disse var blevet spe-

cielt inviteret at tempel-

kommiteen.

Den følgende dag kom
repræsentanter fra diverse

lokale kirker og fik deres

egen private rundtur.

Præsident Joel H.

Mckinnon, stavspræsident i

o stav i Florida, har i

mange år været aktivt med-

lem af en national organisa-

tion for kristne og jøder.

Netop denne gruppe af

ledere fra andre kirker i

området havde været meget

positive og hjælpsomme
over for Kirken, da den søg-

te om byggetilladelser til

templet.

Gruppen af religiøse le-

dere brugte også anlednin-

gen til at holde deres kvart-

årlige møde.

Ældste Ballard tog per-

sonligt alle lederne fra an-

dre Kirker rundt i templet

og han var bare vidunder-

lig, fortæller søster Evans.

- Disse kirkeledere fra

andre kirker stillede nogle

meget vanskelige spørgs-

mål, og ældste Ballard sva-

rede meget fint på alt, sagde

søster Evans.

Stavspræsidenten fik ik-

ke andet end positive kom-
mentarer ved mødet efter

rundturen.

På den første dag hvor

templet var åbent for folk

generalt, blev mere end
10.000 mennesker guided

gennem tempelturen. Turen
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begyndte med en kort vi-

deopræsentation, der blev

efterfulgt af en udstilling og

derpå turen gennem selve

bygningen.

Telefonerne, hvor man
kan bestille billetter til at se

templet ringer nonstop, og

der er mange mennesker

der forgæves prøver at

komme igennem.

Templet bliver indviet d.

9-11 oktober ved 1 1 separa-

te møder med deltagelse af

medlemmer fra Florida og

staten Georgia. Tempeldi-

striktet har 95,000 medlem-

mer fra disse to områder og

yderligere 77,000 fra Vest-

indien.

CN

Templet i Orhmdo, Florida

(FOTO.-CN)

Det elegante celestiale rum i Orlandotemplet.

(FOTO:CN)
Venteværelset ved templets hovedindgang.

(FOTO:CN)
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— MORMON'OPLEVELSER

Sæd blev sået i god jord

Frank Riggs , som han så ud

i 1 973 da han påbegyndte sin

mission i Danmark.

(FOTO: TD)

I september 1973 var jeg

missionær i Danmark og

tjente i mit første område

med min kammerat ældste

David Christensen. Der

mødte vi en dame der hed

Lis Commey, og det viste

sig at hun var en rigtig gyl-

den kontakt.

Fru Commey, der var

fraskilt, boede i den køben-

havnske forstad Skovlunde

med to af sine tre børn. Det

tredje barn boede sammen
med sin far.

Vi var meget glade for at

have mødt fru Commey.
Den 1. december 1973 blev

hun døbt. Søster Commey
var aktiv i Kirken i ca. to

år, og en aktivitet af den

størrelsesorden regnedes for

at vise et stærkt nyt med-

lem.

Grundet en vanskelig si-

tuation, blev søster

Commey imidlertid mindre

aktiv.

Jeg har i årenes løb be-

varet mange gode minder

om denne omvendelsespro-

cess. Efter min mission var

slut, prøvede jeg at holde

kontakten ved lige med sø-

ster Commey. Jeg skrev til

hende flere gange de første

par år, men efter det blev

det ikke til så meget mere

end julekort.

Da frimærkerne på et

tidspunkt blev dyrere, tog

jeg dem af min juleliste, da

jeg ikke havde hørt fra dem
i flere år.

På min mission fik jeg

sklerose, og omkring 1980

var jeg fysisk meget be-

grænset. (Hvis du for nyligt

har fået sklerose og læser

denne artikel behøver du

ikke at føle dig fortabt.

Nogle gange følger sygdom-

men dette forløb, og andre

gange gør den det ikke).

Der var mange gode

minder fra min mission, der

var virkelige i mine tanker.

Jeg abonnerede på Stjer-

nen, og i et nummer af bla-

det så jeg med stor interesse

at en pige fra Københavns

1. Ward, hvis familie jeg

tydeligt huskede, var blevet

kaldet på mission i Georgia,

Atlanta. Dette betød at

hun ville komme til at ar-

bejde mindre end 100 km
fra mit hjem i Montgomery,

Alabama.

Jeg er sikker på, at det

var den næste gang at mine
forældre planlagde et besøg

til Atlanta templet, at jeg

bad dem om at kontakte sø-

ster Korsgård, den danske

missionær i Atlanta. Det

gjorde de, og de spiste end-

da frokost sammen med

hende og hendes kamme-
rat, der arbejdede i et områ-

de i en forstad til Atlanta.

Jeg havde givet mine

forældre en liste over dan-

ske søskende som jeg var

interesseret i at høre, hvor-

dan det gik. Søster Korsgård

var bare en lille pige i 1973,

så jeg var ret sikker på at

hun ikke havde kendt sø-

ster Commey. Til gengæld

var jeg ret sikker på at hun
kendte søster Anna Mol-

bech, en aktiv og meget

venlig søster der havde ta-

get sig kærligt af mig på
min mission.

Mine forældre fandt

ud af, at søster Holbech
stadigvæk boede på den

samme adresse i Skovlun-

de, hvor jeg havde besøgt

hende, så jeg skrev et brev

til hende.

Selvfølgelig spurgte jeg

hende, hvordan det gik

med søster Commey, som
havde boet i det samme na-

bolag. Søster Holbech skrev

med det samme tilbage til

mig og informerede mig

om, at søster Commey sta-

dig boede på den samme
adresse som da jeg kendte

hende, at hun stadigvæk ik-

ke kom i Kirken, og at hen-

des søn Christian var død af

kræft et par år før.

Nogle få dage efter send-

te jeg et kort til søster

Commey, hvor jeg udtrykte

min sympati.

Det var godt nok en

smule sent at udtrykke mi-

ne sympatifølelser, men jeg

havde intet vist om situati-

onen tidligere.

Jeg havde gode minder om
Christian, der var 13 år da

jeg sidst så ham.

Aftenen før jeg forlod

Danmark fortalte han mig,

at han når han var i Kirken,

havde han følelser som han

aldrig havde haft noget an-

det sted, så han ønskede at

blive døbt. Dette skete imid-

lertid ikke grundet en uhel-

dig hændelse, der sårede

ham, men jeg vidste at Hel-

ligånden havde rørt ham.

Jeg har aldrig dengang

eller nu, kritiseret Christian

for det der skete - hvor

mange af os er klippefaste i

den alder? Ja, hvor mange
af os er det nogensinde?

Ca. seks uger gik uden at

jeg hørte noget fra søster

Commey. Jeg var ikke helt

sikker på om det i Danmark
er skik at svare på sympati-

breve. Efter de seks uger

skrev jeg igen. Denne gang

skrev jeg og bad om tilla-

delse til at sende Christians

navn til templet for at få

udført stedfortrædende ar-

bejde. Jeg spurgte også, om
han havde været gift da

han døde, fordi jeg vidste,

at jeg ville få brug for hans

enkes samtykke, hvis det

havde været tilfældet.

Efter et par uger hørte

jeg fra søster Commey. Hun
skrev at Christian ikke hav-

de været gift, og hun gav

mig sin tilladelse til at ind-

sende hans navn til Kirkens

slægtshistoriske afdeling.

Inden for et par uger

faldt alt på plads, og navnet

blev godkendt til tempel-

ordinanser.
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Efter at have været i temp-

let med Christians navn en

dag i 1992, for at han kun-

ne modtage sin begavelse,

skrev jeg til søster Commey
for at fortælle hende om
det. Ugen før havde min bi-

skop Herbert D. Wright fra

Montegomerys 3. Ward ud-

ført de forberedende ordi-

nanser.

Jeg er ikke i stand til at

sige, at oplevelsen var noget

usædvanligt for mig, udover

at det gav mig en utrolig fø-

lelse af tilfredshed, og at jeg

følte mig meget mindre træt

efter rejsen, end jeg normalt

gør, når jeg vender hjem fra

en rejse til templet.

Omkring et års tid efter

denne oplevelse nævnte sø-

ster Holhech noget i et

brev, der fik mig til at tro at

søster Commey igen var be-

gyndt at komme i Kirken.

Naturligvis spildte jeg ikke

nogen tid, men skrev straks

tilbage for at spørge om det

var rigtigt, og til min store

fryd skrev hun tilbage og

bekræftede mine anelser.

Et par uger senere hørte

jeg fra søster Commey selv.

Hun fortalte mig at ja, hun
var blevet aktiv i Kirken

igen, og det ville hun ved-

blive med at være for evigt.

Hun sagde, at det stedfor-

trædende arbejde, jeg hav-

de udført, havde motiveret

hende til at vende tilbage

til Kirken, hvilket gjorde

mig meget glad.

I virkeligheden synes

jeg, at der er flere medvir-

kende faktorer der bør aner-

kendes. Det, som jeg gjorde,

var glasuren på kagen, og

ikke selve kagen.

1 . Søster Holbech har

været i kontakt med søster

Commey fra tid til anden i

årenes løb. Måske bliver re-

sultatet af lejlighedsvis kon-

takt med et trofast medlem
af Kirken, at gløderne af et

begravet vidnesbyrd bliver

holdt i live, og at ens erin-

dringer om aktivitet i Kir-

ken forbliver overfladen

nær.

2. Dengang ældste Chri-

stensen og jeg underviste

søster Commey i evangeli-

et, gjorde vi begge to vores

bedste for at have Anden
hos os så vi måtte være i

stand til at plante et »frø«,

der ville lede til et vidnes-

byrd i søster Commeys hjer-

te.

3. Jeg er taknemlig for

Nina Korsgård, som accep-

terede sin missionskaldelse

til Georgia Atlanta Missio-

nen, og for hendes retskaf-

ne forældre, Verner og

Ragnhild Korsgård, som har

opdraget deres datter til at

have et vidnesbyrd om
evangeliets sandhed.

4. Fordi søster Commey
er vor himmelske Faders

åndelige barn, havde han

en stor interesse i hendes

liv, og jeg er sikker på, at

han var meget parat til at

lade de rette omstændighe-

der influere hende, som de

gjorde.

Frank Riggs

Kirken giver ris til Laos

Et bidrag af ris fra

Kirken til Front

D'Edification Natio-

nale Lao, en organi'

sation i den laotiske

regering, førte for

nyligt til en offentlig

tilkendegivelse og

tak til Kirken i laO'

tiske medier

Bolivong Vongdura,

minister i den laotiske

regering, takkede Kirken for

dens venlighed og udtrykte

landets taknemlighed of-

fentligt i overværelse af re-

præsentanter fra nationale

aviser, radio og tv stationer.

Ældste Kwok Yuen Tai,

ved overrækkelsesceremonien.

(FOTO: CNj

Ældste Kwok Yuen Tai,

medlem af De Halvfjerds og

rådgiver i det asiatiske om-
rådepræsidentskab, repræ-

senterede Kirken ved en of-

ficiel overrækkelsesceremo-

ni.

Kirkens kontor i Thai-

land havde købt risene fra

producenter i Nonmg Khai,

Thailand.

En karavane, bestående

af tre lastbiler, transportere-

de risene over den nyligt

åbnede venskabsbro til et

lager i Laos.

For at hjælpe med distri-

butionen af risene, som der

er størst behov for i bjerg-

områderne, har Kirken også

doneret kontanter.

Ældste Tai har fortalt at

Kirken også har lovet Laos

en sending med brugt tøj i

den nærmeste fremtid.

- Vi har mange laotiske med-

lemmer af Kirken i USA, der

vil være meget glade for det

voksende venskab mellem

Kirken og den laotiske rege-

ring, siger ældste Tai.
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